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1. Generalidades 

 

1.1. As directivas descritas nos parágrafos 1 a 8 são obrigatórias para todos os membros e parceiros da FCI e 

devem ser consideradas como pré-requisitos mínimos prescritos pela FCI, que todos os candidatos a Juízes de 

Mondioring devem preencher. Eles devem obrigatoriamente residir no país (membro da Organização Cinológica 

Nacional) no qual se apresentam como candidatos. 

Compete a cada Organização Cinológica Nacional, se assim o entender, de elevar os pré-requisitos ou de exigir 

uma aplicação mais estrita, mas esses pré-requisitos nunca devem ser contraditórios às directivas da FCI 

 

2. Requisitos mínimos previstos com vista à candida tura, formação, do regulamento do 

exame e da nomeação de juiz 

 

A candidatura de Juízes tirocinantes de Mondioring devem ser apresentadas em conformidade com os 

regulamentos e directivas da Organização Cinológica Nacional do país no qual reside. 

As Organizações Cinológicas Nacionais tem o dever de prever estágios de formação para candidatos a juízes 

de Mondioring, de preparar exames e de assegurar a nomeação dos juízes de Mondioring. 

O pedido de candidatura deve estar de acordo com os regulamentos em vigor na Organização Cinológica 

Nacional do país no qual reside. 

 

Com a finalidade de assegurar um acompanhamento na formação necessária dos candidatos a juízes de 

Mondioring, as Organizações Cinológicas Nacionais tem o dever de preparar e de propor sessões de 

informação e de formação para os candidatos a juízes de Mondioring, de prever e preparar os exames e de 

proceder à sua nomeação. 

As Organizações Cinológicas Nacionais devem colocar à disposição um estágio básico de preparação e 

aperfeiçoamento. 

Esse estágio deverá ser seguido pelos juízes que desejam actualizar-se após uma ausência prolongada 

(período com cerca de 5 anos). 

Este programa deve ser seguido e realizado antes do exame escrito. 

Para ser reconhecido como juiz internacional pela FCI, o candidato deve responder aos seguintes requisitos 

mínimos: 

 

2.1. Ter a idade mínima legal necessária e prevista pela Organização Cinológica Nacional do país no qual 

reside. 

 

2.2. No momento da aplicação da candidatura, ter titulado 2 cães no grau superior (grau III) e/ou ter 

apresentado com sucesso pelo menos 1 cão no campeonato nacional ou internacional. 

 

2.3. diante de uma comissão de exame designado pelo grupo de trabalho nacional, o candidato deverá realizar 

um exame escrito que irá conter os seguintes temas: 

a. A anatomia, morfologia e movimento (dinamismo) dos cães. 

b. Atitude comportamental do cão. 

c. Situação, princípios e técnicas de julgamento. 

d. Directivas da FCI para juízes de Mondioring e directivas complementares. 

 

O Candidato deve passar esse exame com aproveitamento em todos os temas. 

 



________________________________________________________________________________ 

Directivas da FCI para Juízes de Mondioring                                                                                                                                                      4 

Os conhecimentos fundamentais das directivas são um factor importante nos julgamentos; um juiz de 

Mondioring qualificado deve conhecer as directivas do Cão de Trabalho da FCI com a finalidade de poder tomar, 

em todas as partes a julgar, decisões justas. 

 

A formação prática deve permitir ao candidato  adquirir um conhecimento absoluto das directivas assim como do 

trabalho prático no terreno. O treino prático consiste em participar de um certo numero de exercícios práticos 

(assessoria por exemplo) durante os quais o candidato está a ser treinado; na condição de ter passado com 

aproveitamento no exame escrito. O grupo de trabalho deve definir a data, a duração, determinar o conteúdo e o 

desenrolar da formação prática. 

 

A formação prática deve ser seguida e supervisionada por juízes de Mondioring, experientes e qualificados 

reconhecidos pela FCI. Eles devem ter julgado, pelo menos, durante 5 anos como juízes internacionais de 

Mondioring, e ter julgado várias competições. 

 

O candidato deve redigir um relatório quanto aos cães julgados durante os tirocínios (assessorias) e entregá-lo 

ao juiz responsável. Este ultimo deve enviar ao organismo que o tutela um relatório sobre a conduta e aptidão 

do candidato. 

 

No fim da formação prática, o candidato dever realizar um exame prático sob a supervisão de uma comissão 

oficial; essa comissão deve redigir um relatório quanto ao teste e o resultado. 

 

Após aprovação e nomeação como juiz tirocinante, pelo grupo de trabalho e pela Organização Cinológica 

Nacional do país no qual reside, ele deve num período de 2 anos julgar pelo menos 8 provas nacionais antes de 

ser autorizado a julgar fora do seu país de origem. 

 

2.4. Na qualidade de membro da FCI, cada organização Cinológica Nacional tem a responsabilidade de 

inscrever na lista oficial dos juízes apenas os candidatos que satisfazem inteiramente os requisitos 

anteriormente citados; além disso, esta lista deve ser actualizada regularmente. Esta lista deve ser enviada 

anualmente à Secção Mondioring CU/FCI e à Comissão de Cães de Utilidade da FCI. 

 

2.5. Um juiz ou um candidato a juiz de Mondioring, que reside desde mais de três anos num outro país que não 

o seu é obrigado seguir uma formação para obter a acreditação do país (Organização Cinológica Nacional) no 

qual reside. 

 

3. Definição das categorias dos juízes junto da FCI  

 

Um juiz reconhecido por uma Organização Cinológica Nacional pode ser: 

 

a) Juiz Nacional da FCI 

b) Juiz Internacional da FCI 

 

Todas as Organizações Cinológicas Nacionais devem obrigatoriamente enviar toda a informação relativo aos 

juízes autorizados a julgar no estrangeiro à FCI. 

 

a) Juiz Nacional da FCI é um juiz que está autorizado a julgar no seio da Organização Cinológica 

Nacional da qual ele depende. 
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b) Juiz Internacional é um juiz que está autorizado pela Organização Cinológica Nacional da qual ele 

depende a julgar provas internacionais. 

 

Para ser candidato à função de juiz internacional da FCI, o candidato deve dominar pelo menos 2 línguas 

oficiais da FCI e ter julgado provas nacionais no espaço de pelo menos 2 anos. A nomeação à função de juiz 

internacional é sem excepções da responsabilidade da Organização Cinológica Nacional; no entanto as 

condições de nomeação à função de juiz internacional da FCI devem ser imperativamente respeitadas. 

 

Contudo esses juízes estão apenas autorizados a julgar num Campeonato do Mundo após terem julgado 

durante 5 anos na qualidade de juiz nacional da FCI. 

No entanto, deve-se referir que um juiz de Mondioring, pode apenas ser juiz internacional de Mondioring, se 

tiver experiência de vários anos de prática. 

As informações quanto à nomeação  da função de juiz internacional de Mondioring, devem ser remetidas à 

Secção Mondioring CU/FCI, assim como uma cópia ao secretário da Comissão de Cães de Utilidade da FCI 

 

4. Condições gerais de admissão à função de juiz 

 

Um juiz de Mondioring que não exerça as funções de juiz durante 5 anos, deve obrigatoriamente fazer novo 

teste prático antes de ser autorizado a julgar. Antes de autorizar este ultimo a voltar a julgar, a Organização 

Cinológica Nacional deve imperativamente verificar novamente a sua aptidão a julgar. 

 

O juiz de Mondioring reconhecido pela Organização Cinológica Nacional de um país membro da FCI que emigre 

para um outro, deve o seu estatuto como juiz ser reconhecido e aceite no seu novo país de residência nas 

mesmas condições; se não há ou se não houve medidas disciplinares para com ele. 

 

Num prazo de 3 anos no máximo, após ter mudado de residência, ele deve fazer um pedido à Organização 

Cinológica Nacional do país onde se estabeleceu; esta Organização é responsável pelo juiz. 

 

5. Os deveres dos juízes 

 

Em todos os eventos que decorram nos países membros da FCI, o juiz de Mondioring deve sempre seguir as 

directivas da FCI com a condição de estas não serem contraditórias às leis nacionais. Nesse caso, as regras 

não devem ser interpretadas de forma a colocar em risco a saúde do cão. 

 

Em qualquer evento o juiz de Mondioring deve preparar-se antes de julgar, para o efeito deve ler e reler 

atentivamente todas as directivas e instruções importantes. 

 

Os juízes de Mondioring devem ser sempre perspicazes e cautelosos no seu trabalho; eles devem ser educados 

e corteses com os seus colegas e com os concorrentes e ainda seguir as regras habituais de etiqueta (moral e 

saber estar). 

 

6. Custos de deslocação e seguro 

 

a) Custos de deslocação 

 

Para os custos de deslocação, um reembolso por km é definido e difundido pela FCI, custos de estacionamento, 

transporte ferroviário, autocarro, taxi, avião (um custo calculado em classe económica, se possível com 
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possibilidade de cancelamento ou de modificação) assim como todas as refeições do inicio ao fim do evento, os 

custos de deslocação devem ser tratados à chegada do juiz ou num prazo definido com o organizador. 

 

Em manifestações internacionais, um suplemento de 35 euros por dia de viagem e de evento é atribuído ao juiz; 

Este suplemento é decidido e difundido pela FCI. É atribuído para além do reembolso acima citado. 

 

É aconselhável de concluir um acordo prévio financeiro, por forma escrita ou de contrato, com o organizador. 

Este acordo deve ser respeitado pelas 2 partes. 

 

b) Seguro 

Quando é convidado a julgar no estrangeiro, o juiz de Mondioring deveria sempre subscrever um seguro 

(Cancelamento de voo, acidente, etc...) em razão de numerosas possibilidades e riscos elevados suscetíveis de 

acontecerem nos diferentes países membros, é recomendado ao juiz de proceder da seguinte forma: 

 Se o juiz de Mondioring que julga eventos regularmente no estrangeiro, deveria subscrever um seguro 

 anual. 

 O juiz  de Mondioring que apenas julgue esporadicamente no estrangeiro, deveria subscrever um 

seguro temporário para cada evento. 

 

7. Conduta 

 

7.1. Generalidades 

 

Os juízes de um país membro da FCI e cada Organização Cinológica Nacional preenchem uma missão 

importante no seio da cinofilia internacional. A sua conduta deverá ser  irrepreensível, exemplar e digna de 

confiança, tanto nas suas actividades com juiz de Mondioring como na sua vida privada. 

 

Portanto: 

- Um juiz de Mondioring nunca deve chegar atrasado a um evento onde deverá exercer as funções de juiz; e 

nunca abandonar o recinto antes de terminar a sua função. 

- Um juiz de Mondioring nunca deve criticar o trabalho de um colega em publico. 

- Um juiz de Mondioring nunca deve ser influenciado (por pedido ou solicitação) orientando o seu julgamento em 

função de um pedido. 

- Um juiz de Mondioring não está autorizado a consultar o catalogo antes e durante a sua actividade. 

- No terreno, um juiz de Mondioring deve ter uma conduta exemplar e julgar todos os cães de forma objectiva e 

sem tomar partido. Devido ao seu papel, deve ter uma indumentária limpa e cuidada  e ser sempre respeitoso 

em todas as circunstâncias (ser educado e calmo, etc...). 

- Um juiz de Mondioring nunca deve fumar durante as suas actividades no terreno. 

- Um juiz de Mondioring nunca deve beber alcool durante as suas actividades no terreno. 

- Um juiz de Mondioring nunca deve telefonar durante as suas actividades no terreno. 

- Um juiz de Mondioring não deve competir ou apresentar um cão durante um evento onde exerce a função de 

juiz. 

- Qualquer pessoa: parceiro, membro da sua família ou vivendo junto com ele, não pode participar, nem 

apresentar um cão no evento onde ele exerça a função de juiz. 

 

7.3. Autorização para exercer a função de juiz de Mondioring 
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Para poder exercer em eventos, um juiz de Mondioring deve obrigatoriamente ter recebido uma autorização por 

escrito da Organização Cinológica Nacional da qual depende. Apenas os juízes que tenham recebido o acordo 

da Organização Cinológica Nacional da qual depende podem praticar a sua actividade de Juiz de Mondioring. 

Durante a sua actividade eles estão ligados às directivas da FCI. 

 

8. Medidas disciplinares 

 

8.1. O não respeito das directivas para a proteção dos animais, o não respeito das directivas nacionais e/ou da 

FCI em dos os sentidos recaem sob a jurisdição  da Organização Cinológica Nacional da qual depende. Se uma 

infração for provada, a Organização Cinológica Nacional deve sancionar o juiz de Mondioring em causa. As 

Organizações Cinológicas Nacionais devem elaborar directivas que lhes permitem sancionar os juízes de 

Mondioring por qualquer comportamento incorrecto e infrações quanto às directivas 

 

8.2. Contudo tem de se garantir ao juiz a possibilidade de tomar posição por escrito ou oralmente na sequência 

de uma acusação, além do mais ele deve ter o direito de recorrer a uma decisão. Naturalmente nenhum 

membro que tenha participado na decisão da sansão deve fazer parte do júri do apelo. 

 

8.3. As Organizações Cinológicas Nacionais devem prever as seguintes sanções: 

a) Suspensão do processo 

b) Advertência com ou sem suspensão 

c) Suspensão por tempo limitado 

d) Supressão do nome na lista de juízes de Mondioring  

e) Suprimir a autorização de julgar no estrangeiro 

 

8.4. A partir do momento em que as sansões entram legalmente em vigor as Organizações Cinológicas 

Nacionais devem informar a FCI. 

 

9. Aplicação das decisões 

 

A comissão de execução da FCI tem o poder de, em caso de anulação de certas peças, de alterar a decisão 

garantindo assim a conformidade das manifestações em função das directivas da FCI. A anulação de certas 

partes das directivas não invalida as restantes no seu conjunto. 

 

As decisões entram em vigor após decisão da Comissão da FCI; todos os membros e parceiros devem ser 

informados. 

 

Estas decisões foram adoptadas pela comissão da FCI a .................................... 2012 em .................................... 

 

Elas entram em vigor a .................................... 2012 

 

 


